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 : الثحج همذهح

الحمد هلل رب العالميف الذي خمؽ اإلنساف ، وميزُه عف سائر األناـ بفصاحة المساف     
  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ ُّ    ودقة البياف ، فقاؿ في محكـ آيات القرآف :

  َّ زت رت يب

ميًعا بنعمة كبيرة منذ بدء الخميقة أال ، وقد مفَّ اهلل عمى البشر ج (4 –1 ، الرحمف سورة) 
 وىي المغة.

وتؤدي المغة أدواًرا متعددة في حياة اإلنساف ، فيي وسيمة التعبير عما في النفس، وأداة 
 التفكير، والتواصؿ مع اآلخريف بشكؿ فعاؿ .

والمغة ىي حياة األمة بؿ ىي األمة ، وىي الوطف وىي الشخصية ، وىي بداية األمـ     
يتيا ، وتعتبر المغة أداة لنمو الوعي بالنفس مف خالؿ ما سجؿ المجتمع مف كتٍب ونيا

، 7102تبحث تاريخو واقتصاده وأدبو وقيمو وُمػثُػػمُو وعقائده وأمجاده ) محمود الناقة ، 
35-53 )0 
 وال حضارة قامت ما المغة ولوال ، األرض ظير عمى بشري إنتاج أعظـ المغة وتعد    

 شأف فأعظموا المفيوـ ىذا القدماء العرب أدرؾ وقد ، تقدمية ىناؾ كانت وال مدنية نشأت
 ( . 334 ، 7115 ، السبعاف ليمى)  وحدتيـ إلى الوحيد السبيؿ أنيا أدركوا ألنيـ ؛ المغة
بية أرقى المغات وأعظميا ، لذا جعميا الحؽ تبارؾ وتعالى وعاًء لكتابو ، ولغتنا العر     

فكتب اهلل ليا البقاء والخمود وعدـ الفناء كما فنيت واندثرت كثير مف المغات واختفت ، وقد 
نزؿ القرآف الكريـ بمغة العرب ، التي كانوا َينِظموف بيا أشعارىـ البديعة ، ويمقوف بيا 

 هئ مئ خئ  ُّ ويتخاطبوف بيا فيما بينيـ ، فقاؿ ربنا )عزَّ وجؿ( : ُخطبيـ البميغة ، 
 (.7) سورة يوسؼ ،  َّ مب خب حب  جب

                                                 

 ( . الصفحح رلن ، الظنح ، واللمة الوؤلف اطن: )  التالي التىحيك نظام الثاحج يتثغ:   2 
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والمغة العربية ليست مجرد وسيمة تعبير وتفاىـ فحسب ، بؿ إف ليا مكاًنا ومكانًة في      
 مسمـ ، الرتباطيا بالقرآف الكريـ والديف اإلسالمي ، ولكونيا وعاء الثقافةو قمب كؿ عربي 

العربية ، فتعمميا فرض ، وتعميميا عمؿ وعبادة ، وُقرَبى إلى اهلل بخدمة لغة كتابو العزيز) 
 (. 57، 7105محمد المرسي ، سمير عبد الوىاب ، 

 تدريسيا وأسموب ، الدراسية لممادة التعميمي المحتوى لتنظيـ طريقة التعميمية والدراما   
 العناصر عمى والتركيز ، عممية مواقؼ في يمياوتشك التعميمية المادة تنظيـ إعادة تتضمف
 وذلؾ ؛ لممواقؼ المتضمنة األدوار بتمثيؿ التالميذ ويقوـ ، توصيميا المراد الميمة واألفكار
 ، اهلل فرج الكريـ عبد) المعمـ إشراؼ تحت وتوضيحيا وتفسيرىا التعميمية المادة لخدمة
7107، 025.) 

ات ، وال تقتصر عمى الكممات فقط ، ولكنيا تتضمف والدراما وسيمة لمتعبير عف الذ    
أيًضا كؿ ما يرافؽ التعبيرات الجسدية مف معاٍف ، كما أنيا تؤدي دوًرا كبيًرا في تنمية ذىف 
الفرد فضاًل عف مخاطبة أفكاره وتحريكيا ، وتوسيع مدركاتو العامة والخاصة ، حيث تعمؿ 

 (. 04،  7103عبدالفتاح ، الدراما عمى تبسيط المفاىيـ وتقريبيا ) سمر 
 عمى تعتمد تعميمية طريقة:  بأنيا الحالي البحث في إجرائًيا التعميمية الدراما وتعرؼ    
 بعد والمحفوظات القراءة دروس في الشخصيات أدوار بتمثيؿ السادس الصؼ تالميذ قياـ

 ميورج أماـ وعرضيا ، تعميمية مسرحيات إلى وتحويميا دراميا الدروس ىذه معالجة
 المالبس استخداـ مع ، التمثيؿ أثناء المناسبة األدوات خالؿ مف ونظاـ بدقة التالميذ
 الفصحى العربية بالمغة وااللتزاـ ، وشيؽ جميؿ بشكؿ العمؿ ألداء والبسيطة المناسبة
 .العامية عف والبعد أداءىـ تصاحب التي البسيطة

ي ، وتبدو أىميتو في ميؿ األطفاؿ إليو والدراما التعميمية تشتمؿ عمى النشاط التمثيم    
قباليـ عميو ، حيث اإليحاء واإلشارة والعمؿ والحركة واإلفصاح عف أفكارىـ والتعبير عف  وا 
مشاعرىـ ، وىـ يقوموف بتمثيؿ األدوار؛ ألنو نوع مف المحاكاة والتقميد ، ويوفر ليـ جوًّا 
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تقاف التعبير )عمي مف الثقة والمرح والنشاط الذي يساعدىـ عمى اإللقاء ا لمغوي الجيد وا 
 (.53،  7110سعد ،
وعندما يؤدي التمميذ أدواًرا معينة بجوارحو عمى أحسف وجو مف خالؿ االلتزاـ بالمغة      

والنطؽ الصحيح لمكممات والتعبيرات المختمفة واستخداـ اإلشارات واإليماءات ، فيذا قد 
ف ثروتو المغوية التي تجعمو متحدثًا فصيًحا يساعد في تنمية ميارات المغة لديو ، ويزيد م

 داخؿ الفصؿ وخارجو ، ومعبًرا عما بداخمو مف مشاعر وأحاسيس بأسموب جيد. 
ومف خالؿ الدراما التعميمية يقوـ التمميذ  بتمثيؿ األدوار،  وىو أحد األنشطة التعميمية      

مواقؼ الحياتية التي تصاغ التي تعتمد عمى األداء المغوي التمثيمي لبعض القصص ، أو ال
بأسموب حواري بيف مجموعة مف الشخصيات التي يقوـ التالميذ بمعب أدوارىا في ضوء 
ميوليـ وقدراتيـ ، بيدؼ تدريبيـ عمى التحدث والتعبير الشفوي المناسب في أثناء ىذه 

 (.761،  7105األدوار )عمي سعد ، 
 ولو ىيو دراسة يا كثير مف الدراسات ، ومنيا :ونظًرا ألىمية الدراما التعميمية فقد تناولت   
 (Hui & Lau 2006  )القدرات تنمية في التعميمية الدراما أثر استقصاء إلى ىدفت التي 

 إلى الدراسة نتائج وأشارت ، والرابع األوؿ الصؼ طمبة لدى التعبير وطالقة اإلبداعية
 لصالح التفكير، وطالقة ، عيةاإلبدا القدرات مقياس عمى إحصائية داللة ذات فروؽ وجود

 .     الجنسيف ولكال ، التجريبية المجموعة
 في التعميمية الدراما استخداـ أثر معرفة إلى( 7105) سمطاف صفاء دراسة ىدفت كما    

 إلى الدراسة توصمت وقد ، االبتدائي السادس الصؼ تالميذ لدى النحوية المفاىيـ استيعاب
 االبتدائي السادس الصؼ لتالميذ العربي النحو تدريس في تعميميةال الدراما استخداـ فاعمية
 .  السائدة بالطريقة مقارنة
 استخداـ أثر معرفة إلى( 7103)  الحباشنة وقتيبة الربابعة إبراىيـ دراسة وسعت     
 طمبة لدى التحصيؿ وتحسيف ،( الشفوي التعبير) التحدث ميارة تنمية في التعميمية الدراما
 ، األردنية الجامعة في المغات بمركز الميارة ىذه في بغيرىا لمناطقيف لعربيةا المغة
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وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف متوسط عالمات المجموعتيف: 
،  التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية التي درست بأسموب الدراما التعميمية

ئًيا بيف متوسط عالمات المجموعتيف: التجريبية والضابطة وعدـ وجود فروؽ دالة إحصا
 تعزى إلى الجنس .

   :     الثحج هشكلح

تتحدد مشكمة البحث الحالي في وجود ضعؼ ممحوظ في بعض ميارات التحدث لدى      
تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ، ولمتصدي لمشكمة البحث سعى البحث الحالي لإلجابة 

الدراما التعميمية في تنمية  فاعمية برنامج قائم عمىما   س التالي :عف التساؤؿ الرئي
 وتتفرع عنو األسئمة التالية :  ميارات التحدث لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي؟

 ما ميارات التحدث المناسبة لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي؟ .1
 االبتدائي؟ ما درجة توافر ميارات التحدث لدي تالميذ الصؼ السادس .2
ما البرنامج القائـ عمى الدراما التعميمية لتنمية ميارات التحدث لدى تالميذ الصؼ  .3

 السادس االبتدائي؟
ما فاعمية البرنامج القائـ عمى الدراما التعميمية في تنمية ميارات التحدث لدى  .4

 تالميذ الصؼ السادس االبتدائي؟ 
 :  الثحج حذود

 :  التالية الحدود عمى الحالي البحث اقتصر   
 لدروس المنيج ومسرحة التعميمية الدراما في تتمثؿ:  مىضىعيت حدود 

 والتي ، االبتدائي السادس الصؼ تالميذ عمى المقررة والمحفوظات القراءة
 تالميذ مستوى ضعؼ يظير التي التحدث ميارات تنمية خالليا مف يمكف

 . فييا االبتدائي السادس الصؼ
 (  والضابطة التجريبية) البحث مجموعتي عمى طبيؽتال تـ:  يتسمان حدود

/  4/ 73:  مف الفترة في ، ـ7104/7171 األوؿ الدراسي الفصؿ خالؿ
 . ـ7104/ 07/ 3:  إلى( االستطالعية العينة عمى التجربة بداية) ـ7104
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 عثماف مدرسة مف تالميذ مجموعة عمى البرنامج تطبيؽ تـ:  مكانيت حدود 
 الزقازيؽ غرب إلدارة والتابعة ، الميمونة شنبارة بقرية االبتدائية فعفا بف

 . التعميمية
 ىذا ألف نظًرا ؛ االبتدائي السادس الصؼ تالميذ في تمثمت:  بشزيت حدود 

 في البشرية الحدود وتمثمت ، ميمة تأسيسية مرحمة نياية يمثؿ الصؼ
 عثماف بمدرسة وتمميذة تمميًذا( 51)وقواميا التجريبية المجموعة:مجموعتيف

 الزقازيؽ غرب إلدارة والتابعة ، الميمونة شنبارة بقرية االبتدائية عفاف بف
 الجياد بمدرسة وتمميذة تمميًذا( 51)قواميا الضابطة والمجموعة ، التعميمية
 .التعميمية الزقازيؽ غرب إلدارة والتابعة ، الميمونة شنبارة بقرية االبتدائية

 : الثحج أهذاف
 ىدؼ البحث الحالي إلى:    
  التعرؼ عمى فاعمية البرنامج القائـ عمى الدراما التعميمية في تنمية ميارات التحدث

 لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي.
   الكشؼ عف العالقة االرتباطية بيف الدراما التعميمية وميارات التحدث لدى تالميذ

 الصؼ السادس االبتدائي.
 : الثحج أهويح
 تكمف أىمية البحث الحالي في إفادتو لمفئات التالية :      

 يقدـ البحث برنامًجا قائًما عمى الدراما التعميمية ،  : تالميذ المرحمة االبتدائية
ويتضمف    مسرحة دروس القراءة والمحفوظات المقررة عمى تالميذ الصؼ 

خاللو تنمية ميارات السادس االبتدائي خالؿ الفصؿ الدراسي األوؿ ، ويمكف مف 
 التحدث لدى ىؤالء التالميذ. 
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  : معممي المغة العربية 
يقدـ البحث دلياًل لممعمميف ؛ يساعدىـ في تنمية ميارات التحدث لدى تالميذ  -

 الصؼ السادس االبتدائي.
يقدـ البحث بطاقة تقدير أداء وبطاقة مالحظة لميارات التحدث المناسبة  -

االبتدائي ، يمكف استفادة المعمميف منيا في تقويـ لتالميذ الصؼ السادس 
 ميارات التحدث.

   : وذلؾ مف خالؿالباحثين : 
فتح المجاؿ أماـ الباحثيف لدراسة فاعمية استخداـ برنامج قائـ عمى الدراما  -

 التعميمية في تنمية ميارات التحدث في المراحؿ التعميمية األخرى.
جراء مزيد مف الدراسات والبحوث لتنمية ميارات فتح المجاؿ أماـ الباحثيف إل -

التحدث لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي مف خالؿ استراتيجيات وطرؽ 
 تدريس أخرى.

 تقديـ قائمة بميارات التحدث المناسبة لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي. -
 : لمغة يعتقد الباحث أف ىذا البحث قد يساعد مخططي مناىج ا مخططي المناىج

العربية في تطوير محتوى كتب المغة العربية بالمرحمة االبتدائية في ضوء الدراما 
 التعميمية.

 :    الثحج هنهج
 بالدراما المرتبطة التربوية األدبيات تناوؿ خالؿ مف يستخدـ :الوصفي المنيج 

 ائياالبتد السادس الصؼ تالميذ لدى التحدث ميارات أو المغوية الثروة أو التعميمية
 .النظرية الجوانب ودراسة ،
 أثناء مجموعتيف خالؿ مف ويستخدـ( : التجريبي شبو التصميم) التجريبي المنيج 

 تنمية في( المستقؿ المتغير) التعميمية الدراما عمى القائـ البرنامج فاعمية مف التحقؽ
 .االبتدائي السادس الصؼ تالميذ لدى  التحدث ميارات و المغوية الثروة
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 : الثحج اأدات
 (. الباحث إعداد مف) االبتدائي السادس الصؼ لتالميذ التحدث مواقؼ اختبار 
 إعداد مف) االبتدائي السادس الصؼ لتالميذ التحدث ميارات مالحظة بطاقة 

 (. الباحث
 :  الثحج إجزاءاخ

 :  التالية الخطوات وفؽ البحث إجراءات سارت البحث أسئمة عف لإلجابة    
 المناسبة التحدث ميارات ما:  يمي ما عمى ينص الذي األول بالسؤال تعمؽي فيماو 

 :  إجراءات مف يمي ما الباحث اتبع فقد ؟ االبتدائي السادس الصف لتالميذ
 .التحدث بميارات اىتمت التي والمراجع األدبيات دراسة  .1
 إليو وصمتت وما التحدث لميارات تعرضت التي السابقة والدراسات البحوث دراسة .2

 .نتائج مف
 .االبتدائي السادس الصؼ لتالميذ المناسبة التحدث ميارات حصر تـ .3
 (  األولية التحدث ميارات قائمة)  صورة في الميارات ىذه وضع تـ .4
 . التحدث مواقؼ اختبار إعداد تـ كما .5
 المحكميف عمى التحدث مواقؼ واختبار التحدث ميارات عرض تـ ذلؾ وبعد .6

 .ختصيفالم
 .المختصوف المحكموف اقترحيا التي التعديالت تمت .7
 صورتيا في) التحدث ميارات مالحظة وبطاقة ، التحدث ميارات قائمة وضع وتـ .3

 (.النيائية
 التحدث ميارات توافر درجة ما:  يمي ما عمى ينص الذي الثاني بالسؤال يتعمؽ فيماو 

 : إجراءات مف يمي ما الباحث اتبع دفق ؟ االتتذائي الظادص الصف تالميذ لدي

 .انتحدث نمهاراث مالحظت وبطاقت انتحدث مىاقف اختبار إعداد. 1

 .انتحدث أحناء انتالميذ نحديج وانتسجيم انمالحظت مع  انتحدث مىاقف اختبار تطبيق. 2
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 مهاراث من مهارة كم في انتالميذ أداء تقديز بطاقت خالل من انتالميذ درجاث تقديز. 3

 .حدثانت

 .إحصائيًا انبياناث معانجت. 4

 الدراما عمى القائم البرنامج ما:  يمي ما عمى ينص الذي الثالث بالسؤال يتعمؽ وفيما 
 اتبع فقد االبتدائي؟ السادس الصف تالميذ لدى التحدث ميارات لتنمية التعميمية
 : إجراءات مف يمي ما الباحث

 . البرنامج فمسفة تحديد .1
 . السابقة والدراسات البحوث خالؿ مف ، البرنامج إعداد أسس تحديد .2
 واستراتيجيات ، ومحتواه ، البرنامج أىداؼ: وتشمؿ ، البرنامج مكونات تحديد .3

 والخطة ، التقويـ وأساليب ، التعميمية واألنشطة ، التعميمية والوسائؿ التدريس،
 .البرنامج لتطبيؽ الدراسية

 .التعميمية الدراما ضوء في المعمـ ودليؿ التمميذ كتاب إعداد .4
 عمى القائم البرنامج فاعمية ما:  أنو عمى ينص الذي الرابع بالسؤال يتعمؽ وفيما 

  ؟ االبتدائي السادس الصف تالميذ لدى التحدث ميارات تنمية في التعميمية الدراما
 :إجراءات مف يمي ما الباحث اتبع فقد
 األداء تقدير وبطاقة المالحظة بطاقة ستخداـا مع التحدث مواقؼ اختبار تطبيؽ .1

 .والتجريبية الضابطة:  المجموعتيف تالميذ عمى قبمًيا
 لممجموعة) التعميمية الدراما باستخداـ والمحفوظات القراءة موضوعات تدريس .2

 .االعتيادية بالطريقة( الضابطة المجموعة) درست حيف في ،( التجريبية
 األداء تقدير المالحظةوبطاقة بطاقة استخداـ مع حدثالت مواقؼ اختبار تطبيؽ .3

 .والتجريبية الضابطة:  المجموعتيف مف كؿ تالميذ عمى بعدًيا
 .إحصائًيا ومعالجتيا النتائج رصد .4
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 :  انبحج مصطهحاث

 :Educational drama    التؼليويح الذراها

 تقويـ عمى وتعتمد ، لتدريسا في تستخدـ تعميمية تعممية استراتيجية التعميمية الدراما   
 الشخصيات تقمص خالؿ مف يبرز الذي التمثيمي األداء بواسطة لمطمبة التعميمية المادة
 تصاحب التي المنطوقة المغة إلى إضافة ، المتنوعة الجسـ أعضاء حركات وأداء ، فعمًيا
 (.657، 7103 ، الحباشنة قتيبة ، الربابعة إبراىيـ)  األداء
 إلى التعميمية المادة تحويؿ فييا يتـ التي الطريقة:  أيًضا التعميمية امابالدر  ويقصد   

 النصوص ىذه تمثيؿ عمى المتعمميف مساعدة ويتـ ، حوارية ومشاىد ، درامية نصوص
 ىؤالء وقياـ ، التعميمية لممادة تقويمية أسئمة وطرح ، مناقشة العرض ىذا ويتبع ، الدرامية

 .(006 ، 7103 ، الخطيب محمد ( األسئمة ىذه عف باإلجابة المتعمموف
 عمى تعتمد تعميمية طريقة:  بأنيا الحالي البحث في إجرائًيا التعميمية الدراما وتعرؼ    
 بعد والمحفوظات القراءة دروس في الشخصيات أدوار بتمثيؿ السادس الصؼ تالميذ قياـ

 جميور أماـ عرضياو  ، تعميمية مسرحيات إلى وتحويميا دراميا الدروس ىذه معالجة
 المالبس استخداـ مع ، التمثيؿ أثناء المناسبة األدوات خالؿ مف ونظاـ بدقة التالميذ
 الفصحى العربية بالمغة وااللتزاـ ، وشيؽ جميؿ بشكؿ العمؿ ألداء والبسيطة المناسبة
 .العامية عف والبعد أداءىـ تصاحب التي البسيطة
 :speaking skills  التحذث ههاراخ

 المتعمميف تمكف عمى مؤشًرا إتقانيا ُيعد التي  الشفوية المغوية الميارات مف مجموعة    
 ، البصوؿ زبيدة)  األداء في وسالمة بطالقة الشفوي بشكميا المغة إنتاج عمى وقدرتيـ
7103 ، 4  ) 
األداءات الشفوية  مجموعة:  بأنيا الحالي البحث في إجرائًيا التحدث ميارات وتعرؼ    

تقاف وسرعة أثناء التعبير عف  التي يمارسيا تالميذ الصؼ السادس االبتدائي بدقة وا 
االحتياجات المغوية المتنوعة ، وىذه األداءات مرتبطة بعدة جوانب ، تتمثؿ في: الجانب 
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بداء الرأي بأدب  الصوتي ، والجانب المغوي ، والجانب الفكري ، واستخداـ لغة الجسد ، وا 
 ة مشاعر المستمعيف.واحتراـ مع مراعا

 ( وإجزاءاتها أسسها انتعهيميت مااندرا: )  نهبحج اننظزي اإلطار

كممة دراما مف الكممات المألوفة التي نسمعيا في حياتنا اليومية، وىي مرتبطة     
بمجموعة مف المعاني التي تتبادر إلى الذىف حيف نسمعيا أو ننطقيا ، فبعض الناس 

المسمسالت أو التمثيميات سواء جاءت مف خالؿ الراديو أو  يقصد بالدراما األفالـ أو
التميفزيوف أو السينما ، والبعض اآلخر يستخدـ كممة دراما فيشير بيا إلى حدث مؤثر ) 

 ( . 034،  7107محمد عبود ، 
والدراما التعميمية طريقة لتنظيـ المحتوى التعميمي لممادة الدراسية ، وأسموب تدريسيا ،     

عمى العناصر  إعادة تنظيـ المادة التعميمية وتشكيميا في مواقؼ عممية، والتركيزوتتضمف 
المتضمنة  واألفكار الميمة المراد توصيميا لممتعمميف ، ويقـو التالميذ بتمثيؿ األدوار

لممواقؼ ، وذلؾ لخدمة المادة التعميمية وتفسيرىا وتوضيحيا تحت إشراؼ المعمـ )عبد 
 (.025،  7107الكريـ موسى ، 

 لممتعمـ الفرصة إعطاء خالليا مف ويجري ، المحاكاة عمى يقوـ نشاط التعميمية والدراما    
 عمى اعتماًدا ، الصؼ في الطمبة تعمـ في تسيـ مواقؼ إبداع في وقدراتو مياراتو الستخداـ
 p) والمتعة االىتماـ يثير بشكؿ السابقة الخبرات مف مواقؼ استحضار في والخياؿ التحميؿ

69  Maley & Duff, 1980,.) 
  حوارية مشاىد:  بأنيا التعميمية الدراما ( ,p 103 Fernsler,2003) فيرنسمر ويعرؼ    

 .تعميمو المراد المحتوى مقاـ قوـوت ، الصفية  الحصة أىداؼ تعطي  قصيرة
 هظزحح الوناهج : 

أو درامية ؛ بيدؼ يقصد بمسرحة المنيج : تنظيـ المنيج وتنفيذه في صورة مسرحية     
اكتساب التالميذ المعرفة ، والميارات ، والقيـ ، واالتجاىات بسيولة ويسر، وبصورة محببة 

 (. 555،  7103إلييـ ومشوقة )سمير يونس ، 
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ومسرحة المنيج تعني: صياغة محتوى تعميمي في شكؿ نصوص فنية مسرحية تدرس     
وف بتمثيؿ األدوار التي تتألؼ منيا مف خالؿ مواقؼ حوارية طبيعية ، ويقوـ المتعمم

المواقؼ التعميمية ، وتحت إشراؼ المعمـ ، وذلؾ بغرض تحقيؽ أىداؼ معينة ) حسف 
 (. 331،  7105محمد ، 

 أنماط اندراما انتعهيميت :

يقصد بأنماط الدراما التعميمية الطرؽ والوسائؿ التي يتـ مف خالليا اتصاؿ الممثميف     
، 7100المستمعيف لتحقيؽ ىدٍؼ ما ، وقد ذكرت ختاـ أبو لحية )بجميور المشاىديف و 

 ( أىـ أنماط الدراما التعميمية ، وىي : 55-55
 ويعتمد عمى التعبير الحركي بواسطة الجسـ. التمثيل الصامت : 
 وىو طريقة تدريس يؤدي فييا التالميذ األدوار الرئيسة لما ُيراد لعب األدوار :

 تمثيمو .
 وىي نماذج لمواقؼ واقعية .لتمثيميةالمواقف ا : 
 وىي نص سبؽ إعداده ، ويستخدـ فييا المالبس والديكورات وما  المسرحية :

 يمـز لتنفيذ المسرحية.
 وتقتصر عادة عمى عرض صورة حية لمنظر أو حدث أو قصة  الموحة الحية :

قريبة  دوف استخداـ الكالـ والحركة ، وتستخدـ في عرضيا مناظر خمفية لتكوف
 مف الواقع.

 وتتصؼ بالتمقائية والحرية وعدـ تقيد التالميذ بنص معيف أو  التمثيمية الحرة :
 حركات معينة.

 وىي محببة إلى نفوس األطفاؿ  التمثيل بالدمى والعرائس ذات الخيوط :
 الصغار؛ لذا يكثر استخداميا في رياض األطفاؿ والمدارس االبتدائية. 

 في المناىج ومسرحة المسرحية دور جمًيا يظير األنماط ىذه اضاستعر  خالؿ ومف    
 التالميذ مشاركة يتـ حيث ، وممتع جذاب بشكؿ لمتالميذ  المجردة التعميمية المادة تقديـ
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 تتكوف مسرحيات إلى المقررة الدروس تحويؿ يتـ أف بعد ، الدراسي المقرر مع واندماجيـ
 فقد لذا ، متعددة وميارات مباشرة خبرة فيكتسبوف ؛ التالميذ بيا يقوـ وأدوار مشاىد مف

 .الحالي البحث أغراض لتحقيؽ المناىج مسرحة الباحث استخدـ
 أسـس اندراما انتعهيميت :  

( أىـ أسس الدراما التعميمية ومبادئيا محتوى وطرًقا  75،  7116حدد حسف شحاتة ) 
 وىي: 

 معمومات.الدقة العممية ، وسالمة الحقائؽ والمفاىيـ وال 
 .توافر الحركة وأساليب اإلثارة والتشويؽ 
   العناية برسـ الشخصيات التي تقدـ المضموف حتى يتعاطؼ المتعمموف مع

 تمؾ الشخصيات بخياليـ.
 .عدـ اإلسراؼ في عدد الممثميف أو تقارب صفاتيـ وأسمائيـ 
 يؿ الحرص عمى الفكرة األساسية لمدرس الممسرح دوف اإلغراؽ في تفاص

 متشابكة حتى يصؿ المتعمموف إلى األىداؼ بيسر.
 . بساطة األسموب واستخداـ الجمؿ القصيرة 
 . الترابط الواضح بيف الدرس وموضوع المسرحية 
  تقديـ المادة التعميمية بأسموب غير مباشر لممتمقيف المشاىديف؛ حتى ال

 تتحوؿ المسرحية إلى درس تعميمي.
 

 يت: عناصز اندراما انتعهيم 
 ( أف البناء الدرامي لو عدة عناصر، وىي: 65،  7105وترى صفاء سمطاف )

 الموضوع الرئيس الذي تدور حولو أحداث المشيد الحواري  الفكرة األساسية :
 كمو.

 مجموعة األفراد الذيف يقوموف بأداء المشاىد الحوارية ، وىـ  الشخصيات :
 .يتفاعموف مع بعضيـ لتوصيؿ الفكرة الرئيسة
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 تنافس فكرتيف أو اتجاىيف في العمؿ الممثؿ ؛ لجذب انتباه المشاىد  الصراع :
 وتشويقو لمعرفة الحؿ.

 ىي النقطة التي يتصاعد فييا الحدث ويتأـز ويحتاج إلى حؿ ، وىي  العقدة :
 مرتبطة بالعقدة الرئيسة التي يبحث الجميع عف حميا.

 الممثؿ جميعيا إلى أفضؿ أداء ؛  : ويقصد بيا الوصوؿ بعناصر العمؿ الحبكة
ًـّ التركيز عمى منطقية المشاىد الحوارية وتسمسميا بشكؿ يبرز الفكرة   ومف ثَػػ
ويبمورىا ، بحيث ال تضيع الفكرة أو اليدؼ مف العمؿ الممثؿ ، أو أي عنصر 

 آخر مف عناصر ىذا العمؿ.
 ـ األفكار : وىو أىـ عناصر العمؿ الممثؿ ، إنو النسيج الذي يضالحوار

والمضاميف والمعمومات ، ويعبر الكاتب مف خاللو عف فكرتو ، ويكشؼ بو عف 
األحداث المقبمة في عممو التمثيمي ، وعف الشخصيات ومراحؿ تطورىا ، 
والحوار الجيد ىو الذي تدؿ كؿ كممة فيو عمى معني ، ويكشؼ عف حقيقة 

لتأثير وليس مجرد تعاطي معينة بدوف مبالغة أو افتعاؿ ، كما يتضمف اإلثارة وا
لى تنظيـ ال يخضع لو  كالـ فحسب ، والحوار الدرامي يخضع لترتيب فني وا 
الحوار الحياتي الذي يتخممو الكثير مما ىو غير ضروري ؛ مثؿ : التوقفات ، 

 والتكرار.
 ما يبحث عنو المشاىد وينيي الصراع القائـ داخؿ العمؿ. الحل : 

    أهميت اندراما انتعهيميت : 

مف خالؿ الدراما التعميمية يقوـ المتعمموف بتمثيؿ األدوار، وىو مف ألواف النشاط     
ا ويتدربوف  المدرسي المحبب لمتالميذ ، فيتـ العمؿ بصورة جماعية ، ويختار التالميذ نصًّ
عمى اإللقاء والحوار، وعمى تجسيد المواقؼ ، وال شؾ أف في ذلؾ كمو مكسًبا لغوًيا ) حسف 

 (.    735،  7103،  شحاتة



  ILAعضى انجمعيت اندونيت نهمعزفت        انجمعيت انمصزيت نهقزاءة وانمعزفت   

 

  

333 

 

 

 

 بعيدة أو ، محسوسة غير بأعماؿ القياـ أحياًنا تتطمب التعميمية الدراما طبيعة إف    
 أو األرض باطف إلى أو بعيد كوكب إلى رحمة في كالذىاب ، الواقع عف ما نوًعا المناؿ

 حالًّ  طمبيت مشكالت مف ذلؾ يواجو وما الدراما مف النوع ىذا وبناء ، األزمنة بيف االنتقاؿ
 (.( Sun, 2003,  p 8 وتنشيطو المتعمـ لخياؿ العناف إطالؽ إلى يؤدي ذلؾ كؿ ،

فالدراما التعميمية تفيد المؤدي والمتمقي ؛ حيث يقوـ المؤدي بدور شخصية معينة     
تقاف، وكذلؾ المتمقي حيف يرى أشخاًصا أمامو يقوموف بأداء أدوار  ويحاوؿ تقميدىا بإجادة وا 

: دور األب أو الجد أو الطبيب أو األمير وغير ذلؾ ، فيزداد التركيز واالنتباه معينة مثؿ
والشوؽ لمتابعة األحداث ، ويكتسب المتعمموف خبرة مباشرة ، ويتعمموف كثيًرا مف القيـ 
والسموكيات وآداب الحوار وميارات التحدث المختمفة ، ويستفيدوف كثيًرا مف المعمومات 

 لمغوية ، وتنمو ثروتيـ المغوية.والمعارؼ والمفردات ا
كما تعد الدراما التعميمية مف أىـ الوسائؿ التي تعمؿ عمى تنمية الطمبة في المجاالت     

العقمية والعاطفية والمغوية ؛ فيي تنقؿ األفكار لمطالب بطريقة محببة إلى نفسو ، وفي 
أسموب الدراما في تدريس  الوقت الحاضر يفكر العديد مف رجاالت التربية والتعميـ باستخداـ

المواد الدراسية بعد أف ثبت لدى العديد منيـ فعالية ىذا األسموب خصوًصا في تدريس 
العموـ والمغة وغيرىا مف المواد ذلؾ عمى الرغـ مف عدـ استخداـ الدراما بصورة واضحة 

 (.     01-4، 7107،في المدرسة التربوية العربية )عمي القرنة
 تعهيميت :  أهداف اندراما ان

( أف استخداـ الدراما التعميمية  655،  7103ذكر إبراىيـ الربابعة وقتيبة الحباشنة )     
 في تدريس المغة العربية يساعد في تحقيؽ ما يمي:

 .نطؽ المتعمميف لمحروؼ والكممات نطًقا صحيًحا 
 . جادة الكالـ عمى نحٍو تاـٍ  تدريب المتعمميف عمى التعبير الصحيح ، وا 
  إدراؾ المتعمميف أف المغة العربية 
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  لغة سيمة وممتعة ، وذلؾ بالربط بيف المغة العربية الفصيحة والحياة اليومية مف
 خالؿ تمثيؿ موقؼ حياتي يمارسو يومًيا، أو يقرأ عنو.

  .غناء معموماتو  تنمية الثروة المغوية لدى المتعمـ ، وا 
 ادؿ الخبرات.تنمية قدرات المتعمـ عمى التفاعؿ وتب 
 .تنمية قدرة المتعمـ في ميارتي: االستماع والتحدث 
 .تخميص المتعمـ  مف الخجؿ وعيوب النطؽ واالنطواء واألمراض المغوية 
   مساعدة المتعمـ في تنمية قدراتو ومواىبو مف خالؿ األفكار الصحيحة والطالقة

بداء الرأي ونقده ، والتأثير  في التعبير عف المواقؼ الحياتية التي يمر بيا ، وا 
 في اآلخريف عف طريؽ اإلقناع.

ويرى الباحث أف الدراما التعميمية تيدؼ إلى جذب انتباه المتعمـ ومشاركتو اإليجابية     
في العممية التعميمية، وتوثيؽ العالقة والتفاعؿ اإليجابي بيف المعمـ والمتعمـ مف جية وبيف 

أثناء أداء األنشطة الدرامية ومسرحة المناىج ، التالميذ بعضيـ البعض مف جية أخرى 
كما تيدؼ إلى إيجاد روح المنافسة الطيبة بيف التالميذ مف أجؿ تحصيؿ العمـ وتنمية 
الثروة المغوية لدييـ ، وتساعد في إكساب المتعمـ كثيًرا مف ميارات التحدث واالستماع ، 

بطريقة ممتعة ، فتضفي عمى  وتحقيؽ أىداؼ التعمـ وتوصيؿ المعمومات إلى المتعمميف
جو المدرسة والفصؿ المرح والسرور والبيجة ، وتساعد عمى اكتشاؼ المواىب والقدرات 
لدى المتعمميف وتنميتيا ، وتتيح الفرصة ليـ لتحقيؽ الذات والثقة بالنفس وتكويف الشخصية 

 والوعي االجتماعي . 
 مهاراث انتحدث :

ميارة التحدث بأنيا : الميارة الثانية مف ميارات ( 40، 7105عرؼ محمد فضؿ اهلل )    
المغة الشفيية ، وىي تختص باإلرساؿ ، والتحدث ىو فف نقؿ األفكار والمعتقدات واآلراء 
والمعمومات إلى اآلخريف بصوت ، والتحدث ىو الوجو اآلخر لالستماع ، فيما) االستماع 

 والكالـ ( وجياف لعممة واحدة ىي : المغة الشفوية.
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( ميارة التحدث بأنيا: قدرة 575،  7104كما يعرؼ فردوس بني عطا وىشاـ الداجو )    
يصاؿ المعنى وسالمة األداء ،  المتعمـ الشفوية عمى اختيار المفردات والجمؿ الصحيحة وا 
عمى أف تشمؿ الجوانب الخمسة التالية : الفكري ، والمغوي ، والصوتي ، والمممحي ، 

 والتفاعمي اإللقائي. 
األداء الشفوي الذي يمارسو تالميذ  ويعرؼ الباحث ميارة التحدث إجرائًيا بأنيا :    

تقاف وسرعة أثناء التعبير عف االحتياجات المغوية  الصؼ السادس االبتدائي بدقة وا 
المتنوعة ، وىذ األداء مرتبط بعدة جوانب تتمثؿ في: الجانب الصوتي ، والجانب المغوي ، 

بداء الرأي بأدب واحتراـ مع مراعاة مشاعر والجانب الفكري ، و  استخداـ لغة الجسد ، وا 
 المستمعيف.

 ػناصز التحذث :

ميز اهلل اإلنساف عف باقي المخموقات بالتحدث والكالـ ؛ حتى يتواصؿ مع غيره     
 ويتفاىـ ، والتحدث كفف لغوي يتضمف أربعة عناصر، ىي:

 لإلفياـ ، وليست كالًما.: فبدونو تحوؿ العممية إلى إشارات  الصوت -1
: فالصوت يكوف حروًفا وكممات وجماًل ، فالمتكمـ ينطؽ لغة ، وليس  المغة -2

 مجرد مصدر أصوات.
 : فالكالـ بال تفكير يسبقو ويكوف أثناءه يصبح غوغائية ال معنى ليا.التفكير -3
،  : وىو عنصر أساسي مف عناصر الكالـ يساىـ في التأثير واإلقناع األداء  -4

ويعكس المعنى المراد ، وعمى المعمـ كمتحدث أف يراعي الخمفية الثقافية 
لتالميذه ؛ ألنو مف خالؿ ثقافة تالميذه يمكف أف يؤثر الحديث في تالميذه 
ذا كاف الحديث بعيًدا عف ثقافة تالميذه فال فائدة مف  بطريقة صحيحة ، وا 

 قافتيـ.  التحدث في ىذا الموضوع الذي ال يرتبط بخبراتيـ أو ث
 أهويح التحذث : 

التحدث مف صفات اإلنساف ، فاهلل ميزه عف سائر الخمؽ بنعمة الكالـ ، والفصيح َمف     
 أعطاه اهلل
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البالغة والبياف والفيـ واإلفياـ ، والتحدث يظير ما بداخؿ اإلنساف مف آراء وأفكار 
 و وآرائو .ومشاعر وأحاسيس ووجداف ، كما يوضح شخصية اإلنساف وعممو وثقافت

يحتؿ التحدث مركًزا ميًما في المجتمع الحديث ، بؿ وفي المجتمع القديـ ، ولقد أبرز     
الُكتاب منذ الِقدـ ما لمكممة المنطوقة مف قوة ، كما أبرز الُكتاب أيًضا دور الكالـ والحديث 

لفرد بغيره في نمو حياة اإلنساف وتقدمو اآلف في العالـ العربي ، وعف طريؽ الكالـ يتصؿ ا
 (.062،  7102مف بني جنسو وينقؿ إليو انفعاالتو ومشاعره وأفكاره )محمود الناقة ، 

وتتجمى أىمية التحدث في  كونو االنعكاس الفعمي لشخصية المتحدث وما بداخمو ،     
فالكالـ ىو ترجمة لما لدى الفرد مف آراء وأفكار وفمسفة ومعتقدات ، ويدعـ ذلؾ قوؿ سيدنا 

( : " المرء مخبوء تحت لسانو ، فإذا تحدث ُعرؼ " ،  وقوؿ سقراط أبي طالب ) عمي بف
 (. 764،  7104: " تكمـ حتى أراؾ " ) غدير الربيحات ، 

ذا تحدث التمميذ تظير شخصيتو وقدراتو ، وتعود المتعمـ الجرأة والشجاعة في        وا 
وجًيا لوجو مف خالؿ التزامو بميارات التحدث وآداب الحديث ، فيخرج مواجية اآلخريف 

الحروؼ مف مخارجيا الصحيحة ، وينطؽ الكممات صحيحة ، كما ينبغي عميو أف 
يضبطيا نحوًيا مف خالؿ ما درسو وتعممو مف قواعد نحوية ، ويوضح أفكار حديثو ، كما 

لحديثو مف خالؿ األدلة والشواىد مع يتواصؿ بصرًيا مع المستمعيف إليو ويجذب انتباىيـ 
استخداـ اإليماءات واإلشارات المختمفة حسب المواقؼ واالنفعاالت المختمفة كالفرح أو 

 الحزف أو الغضب أو التعجب أو االستفياـ أو غير ذلؾ.
 :  انتحدث أهداف

 كارواألف واألحاسيس المشاعر نقؿ عمى القدرة ىو التحدث لميارة الرئيس اليدؼ إف     
 نطًقا والكممات الحروؼ ونطؽ ، والجمؿ األلفاظ انتقاء وحسف ، المستمع إلى المتحدث مف

 المواقؼ حسب واإلشارات الجسدية والحركات الصوت تنغيـ عمى القدرة وتنمية ، صحيًحا
ثارة المستمعيف انتباه جذب عمى القدرة وتنمية ، المختمفة االنفعاالت أو  مف مشاعرىـ وا 

 .والشواىد األدلة مستخدًما المتحدث يعرضيا التي األفكار ترابط خالؿ



  ILAعضى انجمعيت اندونيت نهمعزفت        انجمعيت انمصزيت نهقزاءة وانمعزفت   

 

  

332 

 

 

 

 في نستيدفيا التي القدرات أىـ( 015 ،7110) مناع ومحمد طعيمة رشدي حدد وقد    
 :  يمي كما الكالـ أو التحدث فف التالميذ تعميـ

 .جودة أكثرىا واختيار الكممات مف  مناسب قدر امتالؾ عمى القدرة -1
 .فيو يتحدث الذي الموقؼ وأفكار محتوى وتنظيـ ياراخت عمى القدرة -2
 مف: ) مثؿ تعبيرات واستخداـ المستمعيف واحتراـ بصدؽ الكالـ عمى القدرة -3

 (.لكالمؾ احترامي مع ، فضمؾ
 صوت واستخداـ ، فيو يتحدث الذي لممكاف مناسب بصوت الكالـ عمى القدرة -4

 ولطبؼ سار
 .ودقة بوضوح األفكار عف تعبر التي مناسبةال الكممات استخداـ عمى القدرة -5
 .الجسـ وىيئة واليديف بالوجو المناسب المممحي التعبير استخداـ عمى القدرة -6
 .سميمة لغوية جممة في التعبير عمى القدرة  -7
 .الصحيح ترتيبيا في األشياء حكاية عمى القدرة -3
 ال ، أحسنت: ) مثؿ تعبيرات واستخداـ ، الحديث أثناء الغير مجاممة عمى القدرة -3

 (.فوؾ فض
 ال والتي ، فييا الكالـ ينبغي التي واألوقات األماكف بيف التمييز عمى القدرة -18

 .الكالـ فييا ينبغي
 .يقوؿ ما عمى واالستشياد التدليؿ عمى القدرة -11
 المستمع يمتع عنو يتحدث شيء لديو يكوف أف أىمية إدراؾ عمى القدرة -12

 . ويستميمو
 أنىاع التحذث :  

 ينقسـ التحدث مف حيث الغرض العاـ إلى قسميف :      

: وىو ما يؤدي غرًضا وظيفًيا تقتضيو حياة الطفؿ في المدرسة التحدث الوظيفي -1
 أو في البيئة المحيطة بو في المنزؿ.



  ILAعضى انجمعيت اندونيت نهمعزفت        انجمعيت انمصزيت نهقزاءة وانمعزفت   

 

  

333 

 

 

 

: وىو إظيار المشاعر واإلفصاح عف العواطؼ وخمجات التحدث اإلبداعي -2
 لمشاعر المختمفة بعبارة سيمة منتقاة جيدة النسؽ .النفس وترجمة ا

وكال النوعيف مف التحدث الوظيفي واإلبداعي ال ينفصؿ أحدىما عف اآلخر انفصااًل     
كميًّا ، بؿ قد يمتقياف ، فكؿ موقؼ تعبيري ىو موقؼ تعبيري لمتحدث الوظيفي ، واإلبداع 

  (.075،  7113ة السماف ، صفة تمحؽ بالتعبير الوظيفي بدرجات متفاوتة ) شحات
 : صفاخ الوتحذث الجيذ 

،  7110ومف صفات المتحدث الجيد التي حددىا رشدي طعيمة ومحمد مناع )    
017-015:) 
 ،فالمتحدث الجيد ىو المستمع الجيد الشغوؼ بمشاركتو لمستمعيو  االستماع الجيد

مياًل ، أو شخصية لبعض االىتمامات التي قد تكوف معمومات ومعارؼ ، أو وصًفا ج
 ممتعة ، أو قطعة مف الشعر.. إلخ.

 .ينبغي أف يقدـ المتحدث الجيد مادة حديثو بما يناسب ميوؿ مستمعيو وحاجاتيـ 
  .يسيطر عمى ميارات التعرؼ والتمييز والفيـ لكي يتعرؼ عمى الكممات بسرعة ودقة 
 ى بعٍض في وحدات تحمؿ ينبغي أف تتوافر لديو القدرة عمى تجميع الكممات بعضيا إل

 كؿ منيا فكرة ، ثـ التحدث بيا في سيولة ويسر.
 .يستخدـ التوضيحات والتأكيدات الكالمية ليمقي الضوء والتفسير عمى األفكار الجديدة 
 .يجعؿ انتقاالتو مف فكرة إلى فكرة أخرى انتقاالت واضحة 
 فاض مثاًل عند نياية يربط األفكار في سمسمة متصمة عف طريؽ تمويف صوتو باالنخ

 الفكرة أو باالرتفاع عند قمة الفكرة .
والمتحدث الجيد يجب أف يعرؼ ميوؿ مستمعيو وحاجاتيـ ، ويقدـ مادة حديثو بالشكؿ     

المناسب لمميوؿ والحاجات ، ولكي يتحدث اإلنساف حديثا يحقؽ أغراضو ينبغي أف يسيطر 
ؼ عمى الكممات بسرعة ودقة ، وبنفس القدرة عمى ميارات التعرؼ والتمييز والفيـ لكي يتعر 

ينبغي أف تتوافر لديو القدرة عمى تجميع الكممات بعضيا إلى بعض في وحدات تحمؿ كؿ 
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فكرة ، ثـ التحدث بيا في سيولة ويسر، كما ينبغي أف يستعمؿ التوضيحات والتأكيدات 
ربط األفكار في سمسمة الكالمية ليمقي الضوء والتفسير عمى األفكار الجديدة ، كما ينبغي 

متصمة عف طريؽ تمويف صوتو باالنخفاض مثاًل عند بداية الفكرة أو باالرتفاع عند قمة 
 (. 023،  7102الفكرة ) محمود الناقة ، 

فالمتحدث الجيد يمتمؾ كثيًرا مف ميارات التحدث ، ولديو ثروة لغوية كبيرة تمكنو مف      
يخجؿ مف الحديث أماـ غيره بؿ يكوف جريًئا واثًقا  االسترساؿ والطالقة في الحديث ، فال

مف نفسو وقدراتو ، يجذب انتباه المستمعيف مف خالؿ أسموبو وعرضو لمحديث مستخدًما 
اإلشارات المختمفة وتعبيرات الوجو ونظرات العينيف المناسبة لممواقؼ واالنفعاالت المختمفة 

يتواصؿ بصرًيا معيـ أجمعيف ، ويحتـر  ، يستخدـ األدلة والشواىد ؛ إلقناع المستمعيف ،
آراء اآلخريف ومشاعرىـ ، ينطؽ كالًما طيًبا مفيًدا بنَّاًء ؛ اقتداًء بالمعمـ األوؿ سيدنا محمد 

( . الذي ُأوتي جوامع الكمـ وفصاحة المساف ودقة البياف ) 
 مهاراث انتحدث :

ال بد أف يمتمؾ ميارات التحدث المناسبة ، فيؤدي حديثو بسرعة ودقة المتحدث الماىر     
، فيحسف اختيار األلفاظ ، وينطؽ الكممات نطًقا صحيًحا، ويكوف صوتو  وجودة لألداء

واضًحا لجميع المستمعيف، ويضبط كمماتو ضبًطا لغوًيا، كما ينتقي أفكاره المعبرة عف 
المستمعيف بأسموبو وأدلتو وشواىده مع  موضوع الحديث بدقة، ويستطيع جذب انتباه

استخداـ الحركات واإلشارات وتعبيرات الوجو المعبرة عف الفرح أو الحزف أو التعجب أو 
 الرضا أو الغضب ، ومع ذلؾ تجده يتحدث بطالقة.

 ( أىـ ميارات التحدث لممتعمـ ، وىي : 033،  7113وقد حدد حسف مسمـ )    
 مشاىدة صورة تدؿ عمييا.يعبر بكممة أو جممة عند  -1
 يتحدث عف نفسو بجمؿ تامة. -2
 يرتب سمسمة مف األفكار البسيطة ترتيًبا منطقًيا. -3
 ينطؽ بعض الكممات نطًقا صحيًحا. -4
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 ينطؽ بعض الحروؼ نطًقا صحيًحا. -5
قريب ،  –يحدد الكممة وضدىا مف خالؿ صور بيا مواقؼ وضدىا ، مثؿ: ) بعيد -6

 قصير...(. –طويؿ
 نعالقت بين اندراما انتعهيميت ومهاراث انتحدث : ا

تعد الدراما التعميمية ) مسرحة المناىج ( مف أمتع األلواف األدبية التي يميؿ إلييا     
التالميذ وتبعث فييـ النشاط والحركة وتحببيـ في المدرسة وتدربيـ عمى التعبير الصحيح 

ي الوقت المناسب ، وتنمي فييـ الثقة السميـ ، وتعودىـ عمى انتقاء الكالـ المناسب ف
بالنفس، وتنزع مف نفوسيـ الخوؼ والخجؿ بال مبرر، وتكسبيـ ثروة لغوية وتكشؼ عف 
مواىبيـ الفنية ، كذلؾ تزودنا المناىج الممسرحة بالكثير مف المعمومات والحقائؽ والخبرات 

حياة ، كما أنيا تقوي التي توسع  مدارؾ تالميذنا وتجعميـ أكثر وعًيا في التعامؿ مع ال
، 7113شخصياتيـ وتكسبيـ صالبة في مواجية المواقؼ الصعبة ) أماني عبدالحميد ، 

03 .) 
ويوجد ارتباط قوي بيف الدراما التعميمية وميارات التحدث ، فالمتعمـ حيف يمارس      

تقاف فإنو يتعمـ كثيًرا مف ميارات ال تحدث مف خالؿ الدراما التعميمية ، ويؤدي دوره بإجادة وا 
أدائو لدور معيف فإنو يعيشو بجوارحو ويتخيؿ نفسو في موقؼ حقيقي ، كأف يقوـ بدور 
األب أو المعمـ أو الطبيب أو األمير أو الضابط ، ومف ىنا ينوع في نبرات صوتو ارتفاًعا 
وانخفاًضا حسب المواقؼ واالنفعاالت ، ويمتـز بالمغة الفصحى البسيطة وآداب الحوار 

دث مع اآلخريف ، كما يستخدـ أساليب متنوعة وتراكيب مختمفة ، ويستخدـ لغة والتح
الجسد مف خالؿ تعبيرات الوجو ونظرات العينيف واإلشارات باليد حسب الموقؼ ، وينيي 

 حديثو نياية متدرجة ، مما يساعد في تنمية ميارات التحدث لدى المتعمـ. 
ما حيوية ، وبيدؼ إلى تدريب الطالب عمى ويعد أداء األدوار مف أىـ عناصر الدرا    

جادة فف الحوار، وتنمية الثروة المغوية ،  التحدث والتعبير السميـ ، والطالقة في القراءة ، وا 
مع انتقاء األلفاظ واستخداـ المغة استخداًما صحيًحا، وزيادة الثقة بالنفس مف خالؿ 
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مع واقع حياتيـ  -إلى حد كبير -المشاركة في أداء األدوار في بعض المواقؼ المتشابية
اليومية ، مما يروح عمى أنفسيـ ، ويبعد عنيـ الممؿ ، وينمي لدييـ ميارات التعبير 
الشفوي )التحدث( ، وغير ذلؾ مما ُينَمى َعَرًضا مف الميارات المصاحبة ) عمي سعد 

 ( . 70،  7113وآخراف ، 
ف الدراما التعميمية وميارات ومف خالؿ ما سبؽ يظير بوضوح االرتباط الوثيؽ بي    

التحدث ، حيث إف المتعمـ حيف يمارس الدراما التعميمية يتعرؼ مفردات لغوية جديدة ، 
وجماًل وأساليب متنوعة لدى المتعمـ ، فيو يشارؾ في أداء األدوار بشوؽ ودافعية ، فيكوف 

داءه ويصحح أخطاءه مشارًكا إيجابًيا منتبًيا لما يقوؿ ويفعؿ ، ويتدرب عمى ذلؾ ؛ ليتقف أ
مف: مخارج لمحروؼ ، وضبط لمكممات ، وتعبير عف انفعاؿ معيف ، والتحدث بالمغة 

 الفصحى الميسرة ، وغير ذلؾ مف ميارات التحدث.
 إجزاءاخ تطثيك الثحج :

بعػػد إعػػداد البرنػػامج وتنظيمػػػو فػػي صػػورة كتػػػاب التمميػػذ ودليػػؿ المعمػػػـ تػػـ عرضػػو عمػػػى     
بيػػدؼ التعػػرؼ عمػػى درجػػة شػػمولية األىػػداؼ ، ومالءمػػة محتػػوى  المشػػرفيف الفاضػػميف وذلػػؾ

البرنامج لألىداؼ المرجو تحقيقيا، ومناسبة إجراءات التدريس لتحقؽ اليدؼ مف البرنامج ، 
 وكفاية الوسائؿ واألنشطة التعميمية، وارتباط أساليب التقويـ باألىداؼ المرجو تحقيقيا.

 تطبيؽ البرنامج اتخذ الباحث اإلجراءات التالية :وبعد موافقة المشرفيف الفاضميف عمى    
الحصػػوؿ عمػػى موافقػػة التطبيػػؽ مػػف الجيػػات الرسػػمية : وكيػػؿ كميػػة التربيػػة لمدراسػػات  -1

العميا ، وكيػؿ أوؿ وزارة التربيػة والتعمػيـ بالشػرقية ، ومػدير عػاـ إدارة غػرب الزقػازيؽ ، 
ونػػػة ، وكػػػذلؾ مػػػدير مدرسػػػة ومػػػدير مدرسػػػة عثمػػػاف بػػػف عفػػػاف االبتدائيػػػة بشػػػنبارة الميم

 الجياد االبتدائية بشنبارة الميمونة أيًضا.
بمدرسػػػة الجيػػػاد االبتدائيػػػة بيػػػدؼ البحػػػث وموعػػػد  7إعػػػالـ معمػػػـ المجموعػػػة الضػػػابطة -2

 التطبيؽ القبمي والبعدي ألدوات البحث.

                                                 

 االتتذائيح الجهاد توذرطح الؼزتيح اللغح هادج في خثيز هؼلن:   هللا ػثذ هحوذ:  الفاضل الشهيل:   1  

 .والتمذيز زالشك كل الثاحج له ويمذم ، التؼليويح الشلاسق غزب إلدارج والتاتؼح
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 ، حكوميتيف مدرستيف خالؿ مف القصدية بالطريقة البحث مجموعتي الباحث راختيا -3
 عفاف بف عثماف بمدرسة وتمميذة تمميًذا( 51)وقواميا التجريبية المجموعة فكانت

 عمؿ محؿ)  التعميمية الزقازيؽ غرب إلدارة والتابعة ، الميمونة ارةبشنب االبتدائية
 ، التجريبية البحث مجموعة عمى البرنامج وتطبيؽ التواصؿ لسيولة وذلؾ ؛( الباحث
 االبتدائية الجياد بمدرسة وتمميذة تمميًذا( 51)وقواميا الضابطة المجموعة وكانت
، كما تـ التحقؽ مف  التعميمية الزقازيؽ غرب إلدارة والتابعة ، أيًضا الميمونة بشنبارة

 التكافؤ بيف مجموعتي البحث في جميع المتغيرات باستثناء )المتغير المستقؿ( . 

 : تدريس انبزنامج 

قاـ الباحث بالتدريس لممجموعة التجريبية مف خالؿ البرنامج القائـ عمى الدراما      
الطريقة االعتيادية ، وقد بدأ التدريس يـو التعميمية ، بينما درست المجموعة الضابطة ب

ـ ، وانتيى التدريس مف خالؿ البرنامج  7104/  01/ 2الثالثاء مف خالؿ البرنامج يوـ : 
 .ـ7104/ 07/ 0يوـ: 

 انتطبيق انبعدي ألداتي  انبحج : 

بعد االنتياء مف تدريس البرنامج تـ تطبيؽ اختبار مواقؼ التحدث وبطاقة مالحظة     
،  5ت التحدث عمى تالميذ المجموعة التجريبية ، وذلؾ يومي الثالثاء واألربعاء : ميارا

 ـ لممجموعة الضابطة.07/7104/ 3،  3ـ ، وفي يومي الخميس واألحد 7104/ 5/07
 وتـ رصد النتائج في جداوؿ تمييًدا لمعالجتيا إحصائًيا.    

 :  وتفسيزها انبحج نتائج

 رض األول وتفسيرىا:: نتائج اختبار صحة الف أوالً 
بيف مػتوسطي  (13,1)ينص الفرض عمى أنو : يوجد فػرؽ داؿ إحصائًيا عػنػد مسػتػوى     

درجػػات تالميذ المجموعتيف: الضابطة والتجريبية في التطبيؽ البعدي لبطاقة المالحظة 
 ككؿ وفي كؿ ُبعد عمى حدة لصالح تالميذ المجموعة التجريبية.

تـ معالجة النتائج باستخداـ اختبار" ت " ، وجاءت النتائج كما ولمتحقؽ مف صحتو     
 يمي:
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 قيمة ) ت ( وداللتيا لمفرق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية : ( 1جدول )

 في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة ميارات التحدث

 الميارات

 الرئيسة

 

 الميارات الفرعية

 المجموعة

 

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 عياريالم

 قيمة

 ت

مستوى 
 الداللة

 
 

أواًل : سالمة 
نطق األصوات 

 والكممات 

 ينطؽ األصوات العربية نطًقا  -1
 صحيًحا.  

 36,7 36,0 الضابطة
45,0 13,1 

 54,0 53,7 التجريبية
 يميز بيف األصوات المتقاربة  -7

 في المخرج.     
 16,5 40,0 الضابطة

76,5 10,1 
 52,0 66,7 التجريبية

 ينغـ صوتو بطريقة تناسب    -2
 المعاني المختمفة.

 30,0 31,0 الضابطة
15,6 

10,1 
 26,7 34,7 التجريبية 

ينطؽ الكممات في الجمؿ نطقا  -5
 صحيحا.

 43,7 32,0 الضابطة
 55,7 53,7 التجريبية 13,1 13,7

 13,0 67,0 الضابطة                                                                                                                                                                            .                                                                                                                            ينيي الحديث نياية طبيعية -3
52,5 10,1 

 42,1 51,7 التجريبية

 

ثانًيا: سالمة 
 المغة 

 يضبط كمماتو ضبطا نحويا  -6
 صحيحا.      

 76,0 35,0 الضابطة
 دالة غير 75,0

 34,0 24,0 التجريبية
 يتحدث بالفصحى الميسرة  -2

 العامية. ويبتعد عف     
 33,1 56,0 الضابطة

74,7 13,1 
 04,0 35,0 التجريبية

يتحدث بطالقة في جمؿ تامة  -3
 وذات معنى.

 15,7 73,0 الضابطة
03,7 13,1 

 23,1 34,0 التجريبية

 ثالثًا: تنظيم

 األفكار وترتيبيا
 يعرض أفكار حديثو بدقة. -3

 55,7 20,0 الضابطة
3103 

10,1 
 

 
 53,0 56,7 ةالتجريبي

 يرتب أفكار حديثو منطقيا -01
 36,0 23,0 الضابطة

6131 

10,1 
 
 

 50,0 57,7 التجريبية
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 يستوفي الكالـ ليحقؽ     -00
 اليدؼ مف حديثو.  

 55,0 36,0 الضابطة
77,7 

13,1 
 
 

 06,7 35,0 التجريبية

 الميارات

 الرئيسة

 

 الميارات الفرعية

 المجموعة

 

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

 ت

مستوى 
 الداللة

 
رابًعا: استخدام  

 لغة  الجسد

يستخدـ اإليماءات واإلشارات  -07 
المناسبة لممعاني مثؿ: تعبيرات الوجو، 

 ونظرات  العينيف.

 23,1 36,0 الضابطة

35,5 
10,1 
 

 

 34,1 55,7 التجريبية

 
 

خامًسا: االلتزام 
 بآداب الحديث

تحدث مع اآلخريف بأدب ي -05
 واحتراـ.

 20,1 10,7 الضابطة
45,1 

 غير
 35,1 04,7 التجريبية دالة

يراعي عالمات الوقؼ والوصؿ  -14
 بما يناسب الحديث

 56,0 53,0 الضابطة
70,3 10,1 

 57,7 76,7 التجريبية
 يتواصؿ بصرًيا مع -03

 المستمعيف.      
 40,1 25,0 الضابطة

02,6 13,1 
 52,1 53,7 التجريبية

 2135 55,3 05,73 الضابطة الميارات ككل 
10,1 

 46,5 55,55 التجريبية

 ( :0يتضح مف جدوؿ )    
  ارتفاع متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية عف متوسط درجات تالميذ

، المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لبطاقة مالحظة ميارات التحدث ككؿ 
 مما يشير إلى فاعمية البرنامج القائـ عمى الدراما التعميمية.

 ( وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى 2135( المحسوبة تساوي )تقيمة ، )
 (،   وىذه النتيجة تؤكد صحة الفرض األوؿ.10,1)



  ILAعضى انجمعيت اندونيت نهمعزفت        انجمعيت انمصزيت نهقزاءة وانمعزفت   

 

  

488 

 

 

 

 ( سبعة ميارات فرعية.10,1( دالة إحصائيا عند مستوى )قيمة )ت 
 ( غير دالة إحصتقيمة ) ،ائيا في ميارتيف : يضبط كمماتو ضبًطا نحوًيا صحيًحا 
 .ويتحدث مع اآلخريف بأدب واحتراـ 
 ( في ستة ميارات.13,1( دالة إحصائيا عند مستوى )تقيمة ) 
ويمكف توضيح الفرؽ بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية في ميارات التحدث ككؿ     

 مف خالؿ الشكميف اآلتييف: 

 
 ( : الفرق بين المجموعة الضابطة والتجريبية في ميارات التحدث ككل1شكل )

 
( : الفرق بين المجموعة الضابطة والتجريبية في كل ميارة من ميارات 2شكل ) 

 التحدث

0

5

10

15

20

25

30

35

 المجموعة الضابطة

 المجموعة التجريبية

0

0.5

1
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2
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3
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 الضابطة 
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 ويعزى التحسف في مستوى تالميذ المجموعة التجريبية إلى:    
  ،الدراما التعميمية ؛ مف خالؿ تفاعؿ التالميذ وتواصميـ الشفوي أثناء تمثيؿ األدوار

وتبادؿ الحوارات ، ووضوح الصوت وتنغيمو ، واستخداـ الحركات واإلشارات 
 وتعبيرات الوجو حسب المواقؼ أو االنفعاالت المختمفة . 

  المشاركة اإليجابية مف التالميذ في التقديـ لممسرحية ، وعرض األىداؼ والدروس
 المستفادة مف المسرحية . 

 تمد عمى تحدث التالميذ والحوارات والمناقشات األنشطة المقدمة لمتالميذ والتي تع
 مع االلتزاـ بميارات التحدث .

  دور المعمـ الموجو والميسر لتوجيو التالميذ وتدريبيـ المكثؼ لموصوؿ إلى أفضؿ
 مستوى أثناء التحدث في العرض المسرحي.  

المة وتتفؽ ىذه النتائج مع ما توصمت إليو دراسة كؿ مف : محمد موسى ووفاء س   
( ، 7107( ، وعبداهلل بطاح )7114( ، وعبدالرحمف الياشمي وأحمد صوماف )7115)

 (. 7103( ، وزبيدة البصوؿ )7105ومنير عجاج )
 ا: نتائج اختبار صحة الفرض الثاني وتفسيرىا:ثانيً 

بيف مػتوسطي ( 13,1)يوجد فػرؽ داؿ إحصائًيا عػنػد مسػتػوى ينص الفرض عمى أنو:      
والبعدي لبطاقة مالحظة ميارات  التطبيقيف القبمي تالميذ المجموعة التجريبية فيدرجػػات 

 البعدي.  التطبيؽ التحدث ككؿ وفي كؿ ميارة فرعية عمى حدة لصالح
ولمتحقؽ مف صحتو تمت المعالجة باستخداـ اختبار "ت" ، وجاءت النتائج كما ىو     

 موضح بالجدوؿ اآلتي:
لتيا لمفرق بين درجات تالميذ المجموعة التجريبية في قيمة ) ت( ودال : (2جدول )

 التطبيقين القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة ميارات التحدث ككل وفي كل ميارة فرعية
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 الميارات

 الرئيسة

 

 الميارات الفرعية

 التطبيق

 

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

 ت

مستوى 
 الداللة

 الفاعمية
 

    
 

أواًل : سالمة 
نطق األصوات 

 والكممات 
 
 
 
 
 

ينطؽ األصوات العربية  -1
 نطًقا صحيًحا.

 75,0 66,0 القبمي
02,5 10,1 

15,0 
 54,0 53,7 البعدي متوسطة

يميز بيف األصوات    -7
 المتقاربة   في المخرج.

 04,7 54,0 القبمي
07,3 10,1 

70,0 
 52,0 66,7 البعدي كبيرة

ينغـ صوتو بطريقة تناسب  -5
 المعاني  المختمفة.

 00,7 75,0 القبمي
46,5 10,1 

77,0 
 26,7 34,7 البعدي كبيرة

ينطؽ الكممات في الجمؿ  -5
 ا.ا صحيحً نطقً 
 

 55,0 35,0 القبمي
32,5 10,1 36,1 

 متوسطة
 55,7 53,7 البعدي

 ينيي الحديث نياية   -3
           طبيعية.       

 36,0 60,0 القبمي

10,5 10,1 33,1 
 متوسطة

 42,1 51,7 البعدي

 

ثانًيا: سالمة 
 المغة

 يضبط كمماتو ضبطا  -6
 نحويا صحيحا.    

 01,7 56,0 القبمي
46,0 13,1 

33,1 
 34,0 24,0 البعدي متوسطة

يتحدث بالفصحى الميسرة   -2
 ويبتعد عف العامية.

 57,0 53,0 القبمي
03,7 13,1 

52,1 
 04,0 35,0 البعدي ضعيفة

يتحدث بطالقة في  -3
 جمؿ تامة وذات معنى.

 33,0 72,0 القبمي

70,0 

 دالة غير

73,1 
 23,1 34,0 البعدي ضعيفة

 الميارات

 الرئيسة

 

 الميارات الفرعية

 التطبيق

 

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

 ت

مستوى 
 الداللة

 الفاعمية
 

 ثالثًا: تنظيم

 األفكار وترتيبيا

 يعرض أفكار حديثو  -4
 بدقة. 

 32,0 70,0 القبمي
5123 10,1 

17,0 
 53,0 56,7 البعدي متوسطة

 3145 16,7 03,0 القبمي يرتب أفكار حديثو -01

10,1 

00,0 
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 متوسطة 50,0 57,7 البعدي منطقيا.     

ليحقؽ  يستوفي الكالـ -00
 اليدؼ مف حديثو.

 62,7 00,0 القبمي
20,5 10,1  

 06,7 35,0 البعدي
رابًعا: استخدام  

 لغة  الجسد
يستخدـ اإليماءات  -07 

واإلشارات المناسبة لممعاني 
مثؿ: تعبيرات الوجو، ونظرات  

 العينيف.

 30,0 33,0 القبمي

33,6 
10,1 31,1 

 متوسطة
 34,1 55,7 البعدي

ا: االلتزام خامسً 
يتحدث مع اآلخريف  -05 بآداب الحديث

 بأدب واحتراـ

 32,1 62,0 القبمي
13,7 13,1 

36,1 
 35,1 04,7 البعدي ضعيفة

يراعي عالمات الوقؼ  -05
 والوصؿ بما يناسب الحديث.

 74,0 53,0 القبمي
40,5 10,1 

35,1 
 57,7 76,7 البعدي متوسطة

يتواصؿ بصرًيا مع  -03
 المستمعيف.

 40,1 51,0 القبمي
65,3 10,1 

16,0 
 52,1 53,7 البعدي متوسطة

 10,1 6133 57,5 23,71 القبمي الميارات ككل 
31,1 

 46,5 55,55 البعدي متوسطة

 (:7يتضح مف جدوؿ)    
  ارتفاع متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي لبطاقة

رات التحدث ، مما يدؿ عمى تحسف مستوى ميارات التحدث في مالحظة ميا
 التطبيؽ البعدي .

 ( المحسوبة تساوى ) ( ، وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى 6133قيمة ) ت
 ( ، وىذه النتيجة تؤكد صحة الفرض الثاني.10,1)

 ( دالة إحصائيا عند مستوى ) ( في أحد عشر ميارة فرعية.10,1قيمة ) ت 
 ة ) ت ( غير دالة إحصائيا في ميارة فرعية واحدة .قيم 
 ( دالة إحصائيا عند مستوى ) ( في ثالث ميارات .13,1قيمة ) ت 
ويمكف توضيح الفرؽ بيف المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي لبطاقة      

 ميارات التحدث مف خالؿ الشكميف اآلتييف: 
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( : الفرق بين المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي لبطاقة 3شكل )

 مالحظة ميارات التحدث ككل.

 
( : الفرق بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيقين 4شكل )

 القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة ميارات التحدث.
 ويعزى التحسف في مستوى تالميذ المجموعة التجريبية إلى:

  اما التعميمية ، ومشاركة التالميذ في مسرحة المنيج وتمثيؿ البرنامج القائـ عمى الدر
 األدوار.

 . التدريب المستمر عمى األداء الجيد ألدوار وشخصيات المسرحية 
 . التقويـ المستمر ، وتقديـ التغذية الراجعة لتقديـ أفضؿ أداء شفوي 

0

5

10

15

20
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30

35

 التطبيق القبلي

 التطبيق البعدي

0

0.5

1
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  والنطؽ األنشطة المتنوعة والتي عرضت بطريقة شيقة لتحسيف األداء الشفوي
 الصحيح لمحروؼ والكممات ، وتنمية ميارات التحدث المحددة .

  الوسائؿ والنماذج والمجسمات واألزياء المستخدمة التي زادت مف فاعمية التالميذ
دافعيتيـ واندماجيـ في تمثيؿ األدوار بدقة وتركيز ، مما أسيـ في تنمية ميارات 

 التحدث. 
( ، 7113إليو دراسة كؿ مف : عمي عبد المنعـ ) وتتفؽ ىذه النتائج مع ما توصمت   

( ، 7103( ، والسعدية مكاحمي )7105( ، وعبداهلل الفييد )7100ووصفي الخزاعمة )
يماف شاىيف )7103ودالؿ الشدوخي )  (.  7104( ، وا 

 انتىصياث : –

 في ضوء نتائج البحث ، يوصي الباحث بما يمي:    
لمرحمة االبتدائية عمى كيفية استخداـ مسرحة المنيج تدريب معممي المغة العربية في ا -0

 في تنمية ميارات التحدث لدى تالميذ المرحمة االبتدائية.
تدريب معممي المغة العربية في المرحمة االبتدائية عمى كيفية تشخيص ميارات التحدث  -7

 لدى تالميذ المرحمة االبتدائية.
المالحظة وبطاقة تقدير األداء في الدراسات اإلفادة مف اختبار مواقؼ التحدث وبطاقة  -5

 والبحوث الالحقة.
 انمقتزحاث : –

في ضوء نتائج البحث الحالي يقترح الباحث إجراء دراسات لبعض الموضوعات        
 ذات الصمة مثؿ:

 المرحمة تالميذ لدى الشفيية الطالقة ميارات تنمية في التعميمية الدراما استخداـ فاعمية -0
 .يةاالبتدائ

 العربية المغة دراسة نحو اإليجابية االتجاىات تنمية في التعميمية الدراما استخداـ أثر -7
 .االبتدائية المرحمة تالميذ لدى
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 المرحمة تالميذ لدى التحدث صعوبات عالج في المغوية المحاكاة عمى قائـ برنامج -5
 .االبتدائية

 
 الوزاجــــــغ

 أوالً : انمزاجع انعزبيت
( : أثر استخداـ الدراما التعميمية في تنمية 7103إبراىيـ حسف الربابعة ، قتيبة يوسؼ الحباشنة )  .1

مجمة ميارة التحدث )التعبير الشفوي( وتحسيف التحصيؿ لدى طمبة المغة العربية لمناطقيف بغيرىا ، 
( ، العدد 57، المجمد ) ، عمادة البحث العممي ، الجامعة األردنية العموم اإلنسانية واالجتماعية

 .655 - 674( ، ص ص 5)
( : فعالية استخداـ المناىج الممسرحة عمى تنمية ميارات المغة 7113أماني حممي عبد الحميد )  .2

، كمية التربية ، جامعة عيف شمس ، العدد  مجمة القراءة والمعرفةلدى تالميذ المرحمة االبتدائية ، 
 .35 -06 ، ص ص 7113( ، ديسمبر 31)

( : استراتيجية مقترحة قائمة عمى الخرائط الداللية والتفكير الجيري 7104إيماف صابر شاىيف )  .3
، رسالة ماجستيرلتنمية الثروة المغوية وبعض ميارات التحدث لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ، 

 كمية التربية ، جامعة الزقازيؽ.
وية مقترحة لتنمية األداء المغوي لدى تالميذ الصؼ األوؿ ( : أنشطة لغ7113حسف أحمد مسمـ )  .4

( ، 75( ، مجمد)0، كمية التربية ، جامعة أسيوط : العدد) المجمة العمميةمف المرحمة االبتدائية ، 
 .032 – 054، ص ص  7113يناير

( : برنامج مقترح قائـ عمى الفف المسرحي لتنمية بعض الميارات 7105حسف حمدي محمد )  .5
، كمية التربية بقنا ، جامعة مجمة العموم التربوية الحياتية لدى األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ ، 

 .654 -332، ص ص  7105( ،  ديسمبر 70جنوب الوادي ، العدد )
،  4( ، ط النشاط المدرسي ) مفيومو ووظائفو ومجاالت تطبيقو ( : 7116حسف سيد شحاتة )  .6

 المبنانية.القاىرة ،  الدار المصرية 
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، القاىرة ،  استراتيجيات حديثة في تعميم المغة العربية وتعمميا( : 7103حسف سيد شحاتة )  .7
 الدار المصرية المبنانية.

( : فاعمية المناظرة في تنمية ميارات التحدث حوؿ بعض القضايا 7103دالؿ عمي الشدوخي)   .3
، كمية التربية ، جامعو رسالة ماجستير القصيـ ، المجتمعية لدى طالبات المغة اإلنجميزية بجامعو 

 القصيـ. 
تدريس العربية في التعميم العام ) نظريات ( : 7110رشدي أحمد طعيمة ، محمد السيد مناع )  .3

 ، القاىرة ، دار الفكر العربي لمطباعة والنشر والتوزيع. وتجارب(
قراءة التعاونية فى تحسيف ميارات التحدث وفيـ ( : أثر استراتيجية ال7103زبيدة راتب البصوؿ )   .18

 ، كمية اآلداب ، جامعة اليرموؾ. رسالة دكتوراهالمقروء لدى طالبات الصؼ التاسع فى األردف ، 
( : استخداـ األلعاب المغوية في تنمية ميارات التحدث لدى تالميذ السنة 7103السعدية مكاحمي )  .11

، كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية ، جامعو محمد  رسالة ماجستيراالولى ابتدائي ، 
 خيضر"بسكرة" ، الجزائر. 

( : استخداـ المدخؿ الدرامي في الدراسات االجتماعية لتنمية 7103سمر محمد عبد الفتاح )  .12
، رسالة ماجستيرالتحصيؿ وبقاء أثر التعمـ لدى التالميذ المتأخريف دراسًيا بالمرحمة اإلعدادية ، 

 ية التربية ، جامعة المنصورة.كم
(: فاعمية مسرحة المناىج في تنمية بعض ميارات الكتابة اإلبداعية 7103سمير يونس صالح )  .13

، كمية التربية بقنا ، جامعة  مجمة العموم التربويةلدى تالميذ المرحمة االبتدائية بدولة الكويت ، 
 .521 – 553 ، ص ص 7103( ، ديسمبر 52جنوب الوادي ، العدد )

( : أثر الثنائية المغوية عمى اكتساب أطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة 7113شحاتة أحمد السماف )  .14
 ، كمية التربية ، جامعة أسيوط.رسالة ماجستيرلبعض الميارات المغوية ، 

النحوية  ( : أثر استخداـ الدراما التعميمية في استيعاب المفاىيـ7105صفاء عبدالعزيز سمطاف )  .15
( 7( ، جزء )43، جامعة بنيا ، العدد ) مجمة كمية التربيةلدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ، 

 .25 – 54ـ ، ص ص 7105، إبريؿ 
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( : أثر استخداـ الدراما التعميمية في تنمية المفاىيـ الرياضية 7107عبد الكريـ موسى فرج اهلل )  .16
، المجنة الوطنية القطرية لمتربية والثقافة والعمـو ، قطر ، ربية مجمة الت لدى تالمذة الصؼ األوؿ ،

 .712 -064( ، ص ص 023العدد )
( : فاعمية برنامج تعميمي باستخداـ 7114عبدالرحمف عبد الياشمي ، أحمد إبراىيـ صوماف)  .17

المجمة الوسائط المتعددة في تنمية ميارات التحدث لدى طمبة المرحمة األساسية في األردف ، 
-062، ص ص  7114( ، ديسمبر45( ، العدد)75، كمية التربية ، الكويت ، المجمد ) التربوية
706. 

( : أثر استراتيجية لعب الدور فى تحسيف بعض ميارات االستماع 7107عبداهلل احمد بطاح )  .13
 .، كمية التربية ، جامعو اليرموؾرسالو دكتوراه والتحدث لدى طالب الصؼ التاسع ، 

( : فاعمية برنامج قائـ عمى القصة في تنمية ميارات التحدث 7105عبداهلل بف سميماف الفييد )  .13
 ، كمية التربية ، جامعة أـ القرى.رسالة ماجستيرلدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ، 

غة العربية ( : أثر أسموب الدراما التعميمية في التحصيؿ في مبحث الم7107عمي أحمد القرنة )  .28
رسالة لدى طمبة الصؼ الخامس األساسي ) دراسة نطبيقية عمى المدارس الخاصة في الكويت( ، 

 ، معيد بحوث ودراسات العالـ اإلسالمي ، جامعة أـ درماف اإلسالمية.ماجستير
( : أثر استخداـ النشاط التمثيمي في تنمية بعض ميارات التعبير 7110عمي سعد جاب اهلل )  .21

 دراسات في المناىج وطرق التدريسفوي لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي بسمطنة عماف ، الش
 .63 - 56، ص ص  7110( ، يناير63، كمية التربية ، جامعة عيف شمس ، العدد )

( : برنامج مقترح في األلعاب المغوية وتمثيؿ األدوار لتنمية ميارات 7105عمي سعد جاب اهلل )  .22
،  مجمة كمية التربيةوي المناسبة لذوي االحتياجات الخاصة بمدارس التربية الفكرية ، التعبير الشف

  .735–704، ص ص7105( ، ديسمبر6(، الجزء)036جامعة األزىر، العدد)
األنشطة المغوية ( : 7113عمي سعد جاب اهلل ، عبد الغفار محمد الشيزاوي ، محمد جياد جمؿ )  .23

 ( ، اإلمارات العربية المتحدة ، دار الكتاب الجامعي.ستخداماتيا)أنواعيا ، معاييرىا ، ا
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( : فاعمية استخداـ األلعاب المغوية في تنمية ميارات التعبير 7113عمي عبد المنعـ عمي )  .24
 ، كمية التربية ، جامعة الزقازيؽ. رسالة ماجستيرالشفوي اإلبداعي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية، 

جية القصة في تنمية ميارات التحدث في مادة ي( : فاعمية استرات7104بد اهلل الربيحات )غدير ع  .25
، عمادة البحث  مجمة دراسات العموم التربوية الصؼ الرابع األساسي ، المغة العربية لطالبات

 .723 – 760( ، ص ص 7( العدد )56العممي ، الجامعة األردنية ، المجمد )
( : أثر برنامج تعميمي قائـ عمى البرمجة المغوية 7104طا ، ىشاـ الداجو )فردوس أحمد بني ع  .26

العصبية في تنمية ميارة التحدث في مبحث المغة العربية لدى طمبة الصؼ التاسع األساسي في 
، عمادة البحث العممي ، الجامعة  مجمة دراسات العموم التربويةالمممكة األردنية الياشمية ، 

 . 553 -571( ، ص ص7( ، العدد)56د)األردنية ، المجم
، مركز  مجمة رسالة المشرق( : التعريب وأثره في الثروة المغوية ، 7115ليمى السبعاف )  .27

 .613 – 343( ، ص ص 5، 0( ، العدد )07الدراسات الشرقية ، جامعة القاىرة ، المجمد)
مية في اكتساب المفاىيـ الرياضية ( : أثر استخداـ الدراما التعمي7103محمد أحمد الخطيب )  .23

، جامعة السمطاف  مجمة الدراسات التربوية والنفسيةوالعممية لدى أطفاؿ الروضة في األردف ، 
 . 074 – 005( ، ص ص 0( ، العدد)07قابوس ، المجمد )

 ( : صورة الصفوة المصرية في الدراما التميفزيونية التي تعرضيا بعض7107محمد أحمد عبود )  .23
القنوات الفضائية العربية وعالقتيا بإدراؾ الشباب الجامعي لواقعيا االجتماعي )دراسة تطبيقية( ، 

 ،  كمية التربية ، جامعة بنيا. رسالة دكتوراه
 توجيات تربوية في تعميم المغة العربية( : 7105محمد حسف المرسي ، سمير عبدالوىاب أحمد )  .38

 النشر.، دمياط ، دار نانسي لمطباعة و 
، القاىرة ،  األساسي المرجع في تدريس المغة العربية بالتعميم( : 7105محمد رجب فضؿ اهلل )  .31

  عالـ الكتب.
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فاعمية األلعاب المغوية في تنمية ميارات ( : 7115محمد محمود موسى ، وفاء محمد سالمة )  .32
، كمية  مجمة القراءة والمعرفةية ، التحدث والتفكير اإلبداعي لدى طفؿ ما قبؿ المدرسة االبتدائ

 .076 – 36، ص ص  7115( ، يوليو 56التربية ، جامعة عيف شمس ، العدد )
تعميم المغة العربية ألبنائيا )المداخل والطرائق والفنيات ( : 7102محمود كامؿ الناقة )  .33

 ر والتوزيع.، القاىرة ، دار الفكر العربي لمطباعة والنشواالستراتيجيات المعاصرة( 
( : أثر طريقة تدريس قائمة عمى المنحى التواصمي في تحسيف بعض 7105منير محمد عجاج )    .34

، كمية  رسالة دكتوراهميارات التحدث والكتابة  لدى طمبة الصؼ الثامف األساسي في األردف ، 
 التربية ، جامعة اليرموؾ. 

ـ طريقة حؿ المشكالت فى تحسيف ميارات ( : أثر استخدا7100وصفي سالمة الخزاعمة )  .35
، كمية التربية ، جامعة  رسالة دكتوراهالتحدث لدى طمبة الصؼ الرابع األساسى في األردف ، 

 اليرموؾ.
 حانياً : الوزاجغ األجنثيح
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